Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 1.neděle adventní
2.12 ne

1.neděle adventní

2.12.2018
za + Miladu Kozderovu, rodiče, živou a + rodinu a duše
7.00
v očistci
8.45 za farníky
18.30 za novomanžele a za Boží pomoc a požehnání

3.12 po

sv. Františka
Xaverského

4.12 út

sv. Jana
Damašského

7.12 pá

18.00 za + otce, prarodiče, paní Marii a duše v očistci
18.00 za dvoje + rodiče, sourozence a živou rodinu

5.12 st
6.12 čt

7.00 za + rodiče, sestru, švagrovou a živou rodinu

sv. Mikuláše
sv. Ambrože
1.pátek

18.00 Ponětovice
18.00

Na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství a za dvoje +
rodiče, bratry a tetu
za + Marii Holkovu, rodinu Malou, Čajkovu, Komárkovu a
+ kněze

8.12 so

Nep. početí P.
Marie

7.30

9.12 ne

2.neděle adventní

7.00 za farníky
8.45

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou
o požehnání pro ty, kdo pomáhají v nemoci

18.30 za + Jarmilu Völklovu a duše v očistci
• Dnes na faře v knihovně prodávají pracovníci Brněnské tiskové misie adventní a
vánoční materiály.
• Ve čtvrtek od 19h bude na faře pravidelné setkání Youngsters. Více informací na
facebooku.
• V pátek v 16h bude setkání skupinky dospělých na biřmování. Ostatní jsou zvaní
na víkend v Osové Bítýšce.
• Příští neděli budou křtiny – Tereza Schwarzerová z Jiříkovic.
• Návštěvy nemocných budou až další týden.
• V pátek bude od 17h prvopáteční adorace a přede mší svátost. požehnání. Během
adorace se bude zpovídat.
• K dispozici je za 20 Kč na CD nahrávka páteční přednášky P. Balíka.
• V adventu si budem připomínat roráty. Na začátku se budem modlit Anděl Páně,
pak přezpíváme celé „Ejhle Hospodin“, teprve pak se rozsvítí. Ve středu a v pátek
bude průvod dětí s lucerničkami.
•

Pro rodiny je k rozebrání na lístečcích Adventní večerní modlitba.

